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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษามูลเหตุการค้างชาระหนี้ของลูกหนี้ท่คี ้างชาระหนี้
จานวน 3 เดือน (มกราคม 2565 - มีนาคม 2565) ของธนาคารออมสินเขตควบคุมและบริหารหนี้
ภาค 9 2) เพื่อศึกษาการวางแผนการบริหารหนี้อย่างมีประสิทธิผลของธนาคารออมสิน ฯ และ 3)
เพื่อศึกษามูลเหตุการค้างชาระหนี้ท่สี ่งผลต่อการวางแผนการบริหารหนี้อย่างมีประสิทธิผลของ
ธนาคารออมสินฯ ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจยั นี้คอื ลูกหนี้ท่คี ้างชาระหนี้จานวน 3 เดือน
(มกราคม 2565 - มีนาคม 2565) ของธนาคารออมสินฯ จานวน 392 คน เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั นี้
คือ แบบสอบถาม และสถิติท่ใี ช้ในการวิเคราะห์ข้อมู ล ได้แก่ จานวน ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิตวิ เิ คราะห์การถดถอย
ผลการศึกษาพบว่า มูลเหตุของการค้างชาระหนี้คอื ตัวแปรต้นปั จจัยภายในธนาคาร ปั จจัย
ภายนอกธนาคาร และปั จจัยภายในตัวลูกหนี้ส่งผลต่อการวางแผนการบริหารหนี้อย่างมีประสิทธิผล
ของธนาคารออมสินฯ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทีร่ ะดับ 0.05
คาสาคัญ: มูลเหตุของการค้างชาระหนี้; การวางแผนการบริหารหนี้อย่างมีประสิทธิผล;
ธนาคารออมสิน

1

Abstract

This research of this paper is 1) to research the root causes of debtors who owe the
Government Savings Bank in Debt Control and Management Region 9 money that is three
months past due (from January 2022 to March 2022); 2) to research efficient debt
management strategies. The Efficiency of Government Savings Bank in Region 9 of Debt
Control and Management 3) A questionnaire was used as the research tool to examine the
factors that contribute to debt arrears and how they affect the Government Savings Bank's
efficient debt management strategy for its 392 overdue creditors (due between January 2022
and March 2022) in Debt Control and Management Region 9. Standard Mean Percentage
Statistics for deviation and regression analysis
Research on the reasons for loan default revealed the bank's internal factors With
statistical significance at the 0.05 level, both external and internal debtor factors affected the
Government Savings Bank's effective debt management plan in Debt Control and
Management Region 9.
Keywords: effective debt management planning; reason for debt arrear; Government
Savings Bank's
บทนา
ที่มาและความสาคัญของปัญญา
การบริหารจัดการองค์การทัง้ ภาครัฐ และเอกชน ในสถานการณ์ปัจจุบนั ต้องเผชิญกับความ
เสีย่ งของการดาเนินงานในรูปแบบต่างๆโดยมีเป้ าหมายทีส่ าคัญทีส่ ุดในการบริหารองค์ คือ ผูบ้ ริหาร
สามารถสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้แก่องค์กรได้อย่างสูงสุด และสามารถนาองค์กรไปสู่
เป้ าหมายที่กาหนดไว้ได้ เพื่อให้เกิดคุณภาพในการพัฒนาองค์กร และจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อประชาชนทัง้ ภาครัฐและเอกชนเป็ นระยะเวลายาวนาน กระทบ
ต่อเศรษฐกิจ การดาเนินชีวติ ของประชาชน และความสามารถในการผ่อนชาระหนี้ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ทงั ้ ที่เป็ นประชาชนรายย่อยและธุรกิจไทยมาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อช่วยพยุงลูกหนี้ทม่ี ศี กั ยภาพที่ได้รบั ผลกระทบชัวคราว
่
ตามมาตรการพักชาระหนี้ตาม
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ความสมัครใจ ธนาคารออมสินจึงออกมาตรให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ท่อี ยู่ระหว่างผ่อนผันชาระหนี้
ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือในปี 2564 ที่ครบกาหนดผ่อนปรนการชาระหนี้ในเดือนธันวาคม
2564 และยังไม่สามารถกลับมาชาระหนี้ตามเงื่อนไขสัญญากูเ้ ดิมได้ โดยธนาคารขยายระยะเวลาให้
ความช่วยเหลือลู กหนี้ตามมาตรการต่อไปอีก 3 เดือน จนถึงเดือนมีนาคม 2565 (วิทยั รัตนากร,
2021) จากข้อมูลหนี้ค้างชาระ NPLs ของศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ภาค 9 ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 พบว่ามีหนี้คา้ งชาระ NPLs 2,159 ล้านบาท และการขยายระยะเวลาให้ความช่วยเหลือลูกหนี้
ตามมาตรการจนถึงเดือนมีนาคม 2565 มีแนวโน้วเพิม่ สูงขึ้นระหว่างการขยายระยะเวลาเข้าร่ วม
มาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ เพื่อลดปั ญหาหนี้ค้างชาระที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ที่มี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และสอดคล้องกับมาตรการพัก ชาระหนี้ท่ธี นาคารขยายระยะเวลาให้ค วาม
ช่วยเหลือลูกหนี้ตามมาตรการของภาครัฐต่อไปจนถึงเดือนมีนาคม 2565 นัน้ โดยกาหนดหน่วยงาน
ในสังกัดให้มแี ผนในการลดหนี้ค้างชาระ เพื่อลดปั ญหาของการเกิดหนี้ทไ่ี ม่ก่อให้เกิ ดรายได้ (NPLs)
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ ผลผลการดาเนินงานของธนาคาร ผู้วิจยั จึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการ
ควบคุมการเกิดหนี้คา้ งชาระเกิดกว่า 3 เดือน ของธนาคารออมสินศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้ภาค 9
ในการพัฒนาการวางแผนการบริหารหนี้อย่างมีประสิทธิผล เป็ นป้ องกันและลดความเสีย่ งต่อการกัน
เงินสารองหนี้ของธนาคารในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษามูลเหตุการค้างชาระหนี้ของลูกหนี้ท่คี ้างชาระหนี้จานวน 3 เดือน (มกราคม
2565 - มีนาคม 2565) ของธนาคารออมสินเขตควบคุมและบริหารหนี้ภาค 9
2. เพื่อศึกษาการวางแผนการบริหารหนี้อย่างมีประสิทธิผลของธนาคารออมสินเขตควบคุม
และบริหารหนี้ภาค 9
3. เพื่อ ศึก ษามู ล เหตุ ก ารค้ า งช าระหนี้ ท่ีส่ ง ผลต่ อ การวางแผนการบริห ารหนี้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิผลของธนาคารออมสินเขตควบคุมและบริหารหนี้ภาค 9
สมมติ ฐานการวิ จยั
ศึกษามูลเหตุการค้างชาระหนี้ทส่ี ่งผลต่อการวางแผนการบริหารหนี้อย่างมีประสิทธิผลของ
ธนาคารออมสินเขตควบคุมและบริหารหนี้ภาค 9
ขอบเขตการวิ จยั
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1. ขอบเขตด้านเนื้ อหา
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่
ปั จจัยภายในธนาคาร
ปั จจัยภายนอกธนาคาร
ปั จจัยภายในตัวลูกหนี้
ตัวแปรตาม (dependent Variables) ได้แก่
การวางแผนการบริหารหนี้อย่างมีประสิทธิผลของธนาคารออมสิน
เขตควบคุมและบริหารหนี้ภาค 9
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากร คือ ลูกหนี้ท่คี ้างชาระหนี้จานวน 3 เดือน (มกราคม 2565 - มีนาคม
2565) ของธนาคารออมสินทีอ่ าศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย ลาปาง แพร่ น่าน พะเยา
กลุ่มตัวอย่าง คือ ลูกหนี้ ท่คี ้างชาระหนี้จานวน 3 เดือน (มกราคม 2565 - มีนาคม
2565) ของธนาคารออมสินเขตควบคุมและบริหารหนี้ภาค 9 จานวน 392 คน ซึ่งจานวนนี้
ได้มาจากการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยสูตรการคานวณของ Taro Yamane ที่
ระดับความเชื่อมัน่ 95%
3. ขอบเขตด้านพื้นที่และระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล
ลูกหนี้ท่คี ้างชาระหนี้จานวน 3 เดือน (มกราคม 2565 - มีนาคม 2565) ที่อาศัยอยู่
ในจังหวัดเชียงราย ลาปาง แพร่ น่าน พะเยา โดยจะทาการเก็บข้อมูลในช่วงระหว่างเดือน มิถุนายน
- กรกฎาคม 2565
แนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิ ดเกี่ยวกับมูลเหตุการณ์ค้างชาระหนี้
มูลเหตุการณ์ค้างชาระหนี้ คือ การค้างชาระของลูกหนี้โดยเป็ นสิง่ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยมี
ปั จจัยที่ส่งผลทาให้ลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้คนื แก่ผู้ให้กู้ได้ตามที่ระบุไว้ในสัญญา ในระยะเวลาที่
กาหนด (ชนินทร์ พิทยาวิวธิ , 2534) โดยวรรณี สมตัว (2559) ได้ให้ความหมายว่า การที่ลูกหนี้ไม่
สามารถชาระเงินต้นและดอกเบี้ย นับจากวันที่ครบกาหนดชาระเงินตามงวดที่กาหนดที่ระบุไว้ ใน
สัญญา และเป็ นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งได้ยากในการดาเนินงานของธนาคารประกอบด้วย 3 ปั จจัย ดังนี้
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1. ปั จจัยภายในธนาคาร ประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ระบบการ
ติดตามและควบคุมหนี้ของธนาคารไม่มปี ระสิทธิภาพ
2. ปั จ จัย ภายนอกธนาคาร ประกอบด้วย ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายของรัฐ บาล และภัย
ธรรมชาติหรือเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ โดยไม่สามารถคาดการณ์ได้
3. ปั จจัยทีเ่ กิดจากตัวลูกหนี้ ประกอบด้วย ลูกหนี้นาเงินกูไ้ ปใช้ผดิ วัตถุประสงค์ การย้ายถิน่
ที่อยู่ การถูกเลิกจ้างงาน ลูกหนี้ถึงแก่กรรมหรือเจ็บป่ วยเรื้อรัง สภาพครอบครัวหย่าร้าง ลูกหนี้ใช้
จ่ายฟุ่มเฟื อย
งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
จรูญรัตน์ ตระการศิรนิ ันท์ (2543) ศึกษาปั จจัยที่ทาให้เกิดหนี้ท่ไี ม่ก่อให้เกิดรายได้ ศึกษา
เรื่อง ปั จจัยทีท่ าให้เกิดการค้างชาระหนี้ของธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยที่ทาให้เกิดการค้างชาระหนี้ของลูกหนี้สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ ในจังหวัด
เชี ย งใหม่ จ านวนประชากรตัว อย่ า ง 110 ราย ที่ ค้ า งช าระหนี้ แ ก่ ธ นาคาร จากการศึก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่าง ๆ ทีม่ ผี ลทาให้เกิดปั ญหาการทางชาระหนี้ พบว่า ปั จจัยภายนอก มี
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล การเกิด ภัย
ธรรมชาติ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่ไม่เอื้ออานวยต่อการผลิต จึงส่งผลทาให้เกิดหนี้ค้างชาระมาก
สาหรับปั จจัยภายในเกิดจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิม่ สูงขึ้น การจากัดการให้สนิ เชื่อบางประเภท และ
เงื่อนไขการชาระหนี้ท่สี ูญไป ส่วนปั จจัยที่เกิดจากตัวลูกหนี้เอง คือ ส่วนมากมีการลงทุนเกินกาลัง
ความสามารถทาให้มตี น้ ทุนทีส่ งู ธุรกิจขาดสภาพคล่อง ใช้เงินผิดวัตถุประสงค์ ใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อย และ
ทาการค้าเกินตัว เป็ นสิง่ สาคัญทีท่ าให้เกิดหนี้คา้ งชาระ
อารีย์ วุ่นบารุง (2562) พบว่า ความคิดเห็นต่อการบริหารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาล
นครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกเป็ นรายด้านพบว่า ลาดับ
ที่1 คือ การจัดหน่ วยงาน ลาดับที่ 2 คือ การอานวยการ ลาดับที่ 3 คือ การจัดตัวบุคคล ลาดับที่ 4
คือ การบริหารงบประมาณ ลาดับที่ 5 คือ การวางแผน ลาดับที่ 6 คือ การประสานงาน และลาดับ
สุดท้าย คือ การรายงาน ประสิทธิผลการบริหารงานของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก ฯ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อจาแนกเป็ นรายด้านพบว่า ลาดับที่ 1 คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ลาดับที่ 2 คือ
ด้านการบริหารงานบุคคล ลาดับที่ 3 คือ ด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ และลาดับสุดท้าย
คือ ด้านการบริหารงานทัวไป
่ และการทดสอบความสัมพันธ์ของปั จจัยการบริหารกับประสิทธิผลการ
บริหารงานของศูนย์พ ฒ
ั นาเด็กเล็กฯ พบว่า ปั จจัยการบริหารด้านการวางแผนมีความสัมพันธ์กับ
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ประสิท ธิผ ลการบริห ารงานของศู น ย์พ ัฒ นาเด็ ก เล็ ก ฯ ด้ า นการบริห ารงานวิช าการ โดยมีค่ า
สัมประสิทธิสหสั
์ มพันธ์ (r) ระดับสูง คือ 0.79
วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
ผู้วิจยั นาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามทัง้ หมดมาตรวจสอบความถูกต้อง
สมบูรณ์ และทาการประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณโดยสิถติ พิ รรณณา (Descriptive Statistics) มีชนิดของสถิตทิ ่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์แต่ละข้อ แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม สถิตทิ ใ่ี ช้เป็ นค่าจานวนและค่าร้อยละ
ส่วนที่ 2 คาถามข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อมูลเหตุการค้างชาระหนี้ สถิติท่ใี ช้การหา
ค่าความถี่ และค่าร้อยละ
ส่วนที่ 3 คาถามข้อมูลเกีย่ วกับปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการวางแผนการบริหารหนี้อย่างมีประสิทธิผล
ของธนาคารออมสินเขตควบคุมและบริหารหนี้ภาค 9 สถิตทิ ใ่ี ช้การหาค่าความถี่ และค่าร้อยละ
ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อปั จจัยที่ปัจจัยที่มผี ลต่อการวางแผนการบริหารหนี้
อย่างมีประสิทธิผลของธนาคารออมสินเขตควบคุมและบริหารหนี้ภาค 9 สถิติท่ใี ช้การหาค่าความถี่
และค่าร้อยละ
สถิตทิ ใ่ี ช้คอื ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ซึ่งการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ ได้ใช้สถิติวเิ คราะห์การถดถอย (Multiple Regression
Analysis) ในการทดสอบเนื่องจากตัวแปรต้นมีหลายตัวแปร และมีลูกศรชี้ไปทิศทางเดียวไปยังตัว
แปรตาม โดยตัวแปรต้นมีอทิ ธิผลหรือส่งผลต่อตัวแปรตาม
การวิจ ัย นี้ มุ่ ง ศึก ษาปั จ จัย ที่มีผ ลต่ อ การวางแผนการบริห ารหนี้ อ ย่า งมีป ระสิท ธิผ ลของ
ธนาคารออมสินเขตควบคุมและบริหารหนี้ภาค 9 ในเขตจังหวัดเชียงราย ลาปาง แพร่ น่ าน พะเยา
โดยการวิจยั ครัง้ นี้ ประกอบด้วย
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่
1. ปั จจัยภายในธนาคาร 2. ปั จจัยภายนอกธนาคาร 3. ปั จจัยภายในตัวลูกหนี้
ตัวแปรตาม (dependent variable)ได้แก่ แผนการบริหารหนี้ ได้แก่ 1. การวางแผน 2. การ
จัดการองค์กร 3. การจัดการบุคคลากร 4. การอานวย 5.การประสานงาน 6. การรายงาน 7.การ
จัดสรรงบประมาณ
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ผลการวิ จยั
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยมูลเหตุการค้างชาระหนี้ เป็ นการวิเคราะห์ปัจจัยมูลเหตุการค้างชาระ
หนี้ ได้แก่ ปั จจัยภายในธนาคาร ปั จจัยภายนอกธนาคาร และปั จจัยภายในตัวลูกหนี้ ทีส่ ่งผลต่อการ
วางแผนการบริหารหนี้อย่างมีประสิทธิผลของธนาคารออมสินเขตควบคุมและบริหารหนี้ภาค 9 โดย
วิเคราะห์ค่าเฉลีย่ (𝑥̅ ) และค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของมูลเหตุการค้างชาระหนี้ โดยรวม
และรายข้อ
n = 392
ลาดับ
ระดับความ
ปัจจัยภายในธนาคาร
มีอิทธิ พล
SS.D.
𝑥̅
1. เงิ น งวดในการผ่ อ น
ชาระ
2. ช่ อ งทางการช าระ
เงิน
3. เงื่อนไขการชาระ
รวม

3.92

0.49

มาก

3

4.03

0.33

มาก

2

4.04

0.20

มาก

1

4.00

0.25

มาก

ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยภายนอกธนาคาร
โดยรวมและรายข้อ
n = 392
ลาดับ
ระดับความมี
ปัจจัยภายนอกธนาคาร
อิ ทธิ พล
SS.D.
𝑥̅
1. ภาวะเศรษฐกิ จ

4.11

0.32

มาก

1

2. ภัยพิ บตั ิ /โรคระบาด

4.03

0.33

มาก

2

4.07

0.21

มาก

รวม
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ตารางที่ 3 แสดงค่ า เฉลี่ยและค่า ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จ จัยภายในตัวลูกหนี้
โดยรวมและรายข้อ
n = 392

ลาดับ

𝑥̅

SS.D.

ระดับความ
มีอิทธิ พล

1. ภาระจ่ายใช้จ่ายที่สูงขึ้น

4.03

0.33

มาก

1

2. ขาดวิ นัยด้านการเงิน

4.03

0.33

มาก

1

3. นาเงินกู้ไปใช้ผิด
วัตถุประสงค์
รวม

4.03

0.33

มาก

1

4.03

0.24

มาก

ปัจจัยภายในตัวลูกหนี้

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการวางแผนการบริหารหนี้อย่างมีประสิทธิผลของธนาคารออมสินเขต
ควบคุมและบริหารหนี้ภาค 9 ปั จจัยการวางแผนการบริหารหนี้อย่างมีประสิทธิผลของธนาคารออม
สินเขตควบคุมและบริหารหนี้ภาค 9 โดยรวมและรายข้อ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ต่อปั จจัยการวางแผนการบริหารหนี้ อย่างมีประสิทธิผลของธนาคารออมสินเขตควบคุมและบริหาร
หนี้ภาค 9 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.02, S.D. = 0.12) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่ามีระดับ
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การวางแผนอยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.04, S.D. = 0.10) โดยการ
จัดการองค์กรอยู่ในระดับ ( 𝑥̅ = 4.03, S.D. = 0.15) การจัดสรรงบประมาณอยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ =
4.03, S.D. = 0.22) การรายงานอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.02, S.D. = 0.15) การอานวยอยู่ในระดับ
มาก (𝑥̅ = 4.02, S.D. = 0.20) การประสานงานอยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.00, S.D. = 0.16) และการ
จัดการบุคลากรอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.00, S.D. = 0.23) ตามลาดับ
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบวิเคราะห์มูลเหตุการค้างชาระหนี้ท่สี ่งผลต่อการวางแผนการ
บริหารหนี้อย่างมีประสิทธิผลของธนาคารออมสินเขตควบคุมและบริหารหนี้ภาค 9

B

Std.Error Beta

T

Sig
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Tolerance

VIF

มูลเหตุ
การค้าง
ชาระหนี้
ค่าคงที่ 1.512
ปัจจัย
ภายใน
ธนาคาร

0.024

63.485

0.000

0.103

0.007

0.208

14.574

0.000

0.304

3.291

ปัจจจัย 0.168
ภายนอก
ธนาคาร

0.006

0.290

29.629

0.000

0.643

1.555

0.168
ปัจจัย
ภายใน
ตัวลูกหนี้

0.006

0.290

29.629

0.000

0.251

3.990

จากตารางที่ 4 พบว่าผลการวิเคราะห์ตวั แปรต้นด้านปั จจัยภายในธนาคาร ปั จจัยภายนอก
ธนาคาร และปั จจัยภายในตัวลูกหนี้ส่งผลต่อการวางแผนการบริหารหนี้อย่างมีประสิทธิผลของ
ธนาคารออมสินเขตควบคุมและบริหารหนี้ภาค 9 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
จากการตรวจสอบค่าความคลาดเคลื่อนของตัวแปรทานายและตัวแปรตามเป็ นอิสระต่อกัน
พบว่ า ค่ า Durbin-Watson = 1.194 และตรวจสอบข้อ ตกลงเบื้อ งต้ น ในภาวะร่ ว มเส้ น ตรงพหุ
(Multicollinearity) พบว่าตัวแปรอิสระปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการวางแผนการบริหารหนี้ของธนาคารออมสิน
เขตควบคุมและบริหารหนี้ภาค 9 นัน้ ไม่มีปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ เนื่องจากค่า Tolerance
มากกว่า 0.2 และค่า VIF ของตัวแปรต้นมีค่าน้อยกว่า 5

อภิ ปรายผลการวิ จยั
จากการศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ ง การศึ ก ษาและพัฒ นาการวางแผนการบริ ห ารหนี้
อย่างมีประสิทธิผลของธนาคารออมสิน ฯ ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาสามารถอภิปรายผล
การศึกษาโดยแบ่งออกได้ ดังนี้
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1.มู ล เหตุ การค้า งช าระหนี้ข องลู กหนี้ท่คี ้างช าระหนี้ จานวน 3 เดือ น (มกราคม 2565 มีนาคม 2565) ของธนาคารออมสิน ฯ จากผลการวิจยั พบว่าปั จจัยภายนอกธนาคารทีส่ ่งผลการวาง
แผนการบริหารหนี้อย่างมีประสิทธิผลของธนาคารออมสิน ฯ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ
ปั จจัยนอกธนาคารพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.07, S.D. = 0.21) เมื่อพิจารณารายข้อ
พบว่ามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจอยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.11, S.D.
= 0.32) และภัยพิบตั /ิ โรคระบาดอยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.03, S.D. = 0.33) ตามลาดับ รองลงมาคือ
ปั จจัยภายในตัวลูกหนี้พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.03, S.D. = 0.24) เมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่าอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ภาระจ่ายใช้จ่ายทีส่ งู ขึน้ ขาดวินัยด้านการเงิน และนาเงินกูไ้ ปใช้ผดิ
วัตถุประสงค์อยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.03, S.D. = 0.33) และลาดับสุดท้ายปั จจัยภายในธนาคาร
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.00, S.D. = 0.25) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่ามีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ เงื่อนไขการชาระอยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.04, S.D. = 0.21) โดยช่องทางการ
ชาระเงินอยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.03, S.D. = 0.33) และเงินงวดในการผ่อนชาระอยู่ในระดับมาก (
𝑥̅ = 3.92, S.D. = 0.49) ตามลาดับ สอดคล้องกับงานวิจยั ของจรูญรัตน์ ตระการศิรินันท์ , 2540)
ศึกษาปั จจัยทีท่ าให้เกิดหนี้ท่ไี ม่ก่อให้เกิดรายได้ ศึกษาเรื่อง ปั จจัยที่ทาให้เกิดการค้างชาระหนี้ของ
ธนาคารพาณิชย์ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1.ศึกษาปั จจัยทีท่ าให้เกิดการค้างชาระ
หนี้ของลูกหนี้สนิ เชื่อ ธนาคารฯ จานวนประชากรตัวอย่าง 110 ราย ที่ค้างชาระหนี้ จากการพบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย ต่างๆ ทีม่ ผี ลทาให้เกิดปั ญหาการทางชาระหนี้คอื ปั จจัยภายนอก โดย
มีผลกระทบมาจากภาวะเศรษฐกิจ การเปลีย่ นแปลงนโยบายของรัฐบาล ภัยธรรมชาติ สาหรับปั จจัย
ภายในเกิดจากอัตราดอกเบี้ยทีเ่ พิม่ สูงขึน้ การจากัดการให้สนิ เชื่อบางประเภท และเงื่อนไขการชาระ
หนี้ท่ซี บั ซ้อน ส่วนปั จจัยทีเ่ กิดจากตัวลูกหนี้คอื เกิดจากการลงทุนเกินวงเงินที่กู้ ทาให้มตี น้ ทุนทีส่ งู
ธุรกิจขาดสภาพคล่อง นากูไ้ ปใช้ผดิ วัตถุประสงค์ ขาดวินัยและความรูใ้ นการบริหารเงิน
2. ปั จจัยการวางแผนการบริหารหนี้อย่างมีประสิทธิผลของธนาคารออมสินเขตควบคุม และ
บริหารหนี้ภาค 9 จากผลการวิจยั พบว่า การวางแผนอยู่ในระดับมาก ส่งผลการวางแผนการบริหาร
หนี้อย่างมีประสิทธิผล ( 𝑥̅ = 4.04, S.D. = 0.10) รองลงมาคือ การจัดการองค์กรอยู่ในระดับมาก
( 𝑥̅ = 4.03, S.D. = 0.15) การจัดสรรงบประมาณอยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.03, S.D. = 0.22) การ
รายงานอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.02, S.D. = 0.15) การอานวยอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.02, S.D. =
0.20) การประสานงานอยู่ในระดับมาก ( 𝑥̅ = 4.00, S.D. = 0.16) และลาดับสุดท้ายการจัดการ
บุคลากรอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.00, S.D. = 0.23) ตามลาดับ ซึง่ มาสอดคล้องกับงานวิจยั ของอารีย์
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วุ่นบารุง (2562) พบว่า ความคิดเห็นต่อการบริหารศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลนครอ้อมน้อย
จังหวัดสมุทรสาคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกเป็ นรายด้านพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนมากมีความเห็นลาดับที่1 คือ การจัดหน่ วยงาน ลาดับที่ 2 คือ การอานวยการ ลาดับที่ 3 คือ
การจัดตัวบุคคล ลาดับที่ 4 คือ การบริหารงบประมาณ ลาดับที่ 5 คือ การวางแผน ลาดับที่ 6 คือ
การประสานงาน และลาดับสุดท้าย คือ การรายงาน ประสิทธิผลการบริหารงานโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อจาแนกเป็ นรายด้านพบว่า ลาดับที่ 1 คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ลาดับที่ 2 คือ
ด้านการบริหารงานบุคคล ลาดับที่ 3 คือ ด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ และลาดับสุดท้าย
คือ ด้านการบริหารงานทัว่ ไป ตามลาดับ และการทดสอบความสัมพันธ์ของปั จจัยการบริหารกับ
ประสิทธิผลการบริหารงานพบว่า ปั จจัยการบริหารด้านการวางแผนมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิผล
การบริห ารงานของศู น ย์ พ ัฒ นาเด็ก เล็ ก ฯ ด้ า นการบริห ารงานวิช าการ โดยมีค่ า สัม ประสิท ธิ ์
สหสัมพันธ์ (r) ระดับสูง คือ 0.79 ปั จจัยนอกเหนือจากนัน้ ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั
3.เนื่องจากการวิจยั ในครัง้ นี้พบว่า ค่า Corrected ltem-Total Correlation รายข้อของบาง
ปั จจัยมีค่าไม่ถงึ 0.2 จึงอาจทาให้ผลการวิเคราะห์ทไ่ี ด้คลาดเคลื่อน เนื่องจากมีขอ้ คาถามรายข้อทีไ่ ม่
สอดคล้องกับปั จจัยที่ศึกษาอย่างแท้จริง ดังนัน้ ผลการทดลองที่ได้จงึ ขาดความแม่นยาของข้อมูล
บางส่วนทีถ่ ูกต้องตามตัวแปรของงานวิจยั นี้
ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจากการศึกษาในครัง้ นี้เป็ นเพียงการศึกษาปั จจัยทางมูลเหตุของการค้างชาระ ของ
ลูกหนี้ธนาคารออมสินภาค 9 ครัง้ ต่อไปควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างและครอบคลุม
มากขึน้ ในภาคอื่นๆ
2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับมูลเหตุของการค้างชาระหนี้ให้กว้างและระบุ
เฉพาะกลุ่มลูกหนี้ให้มากยิง่ ขึ้นเพื่อให้ทราบข้อมูลทีส่ มบูรณ์มากขึน้ และสามารถนาไปใช้ประโยชน์
ในปรับปรุงและพัฒนาการวางแผนการบริหารหนี้อย่างมีประสิทธิผล
3. เนื่องจากการศึกษาครัง้ นี้พบว่า ค่า Corrected ltem-Total Correlation รายข้อมีค่าไม่ถึง
0.2 ดังนัน้ ในงานวิจยั ครัง้ ต่อไปควรมีปรับเปลีย่ นข้อคาถามของแบบถามสอบให้สอดคล้องกับตัวแปร
ทีศ่ กึ ษาเพื่อให้การศึกษามีความถูกต้องและได้ขอ้ มูลทีแ่ ม่นยายิง่ ขึน้
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